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يعنىىهذىىىلمذمر بىىططذة رطمةىىئذمر ةمىىوىياذذة مىىملتذمرةىىطم سذمرملعىىيطيئذة مىى طذمرعمىىلاذمقنمىى نيئ ذلطىىوذبىى اذمر بىىططذريىى لوذمرط رىى ذة ر عط ىىئذ  ملقدد:   أهددف   
رم عمل ى نذذيىئمألم ميئذمرمى ذممعمىبذة هى ىياذل بىطمل نذمبنيىئذمر عمل ى نذلبمىاذمطةيب ميى ذ  ى ذييىماذةقمىاذمرمطةيبى نذمألم مىيئذرميىة ئذمرعن ةلميىئذمرع ر 

لنى  ذلبمىاذبنظ ىئذ)مالنمطنن(ذل يهيئذمق  وةذ ني ذألغطمضذمرمعمياذلمرةلثذمرعم  ذلمممطج عذمر عمل  نذ  ى ذيمنى لأذبمىاذمرمعمىياذعىاذةعىوذلمرمعمىياذمالر مطذ
ر خممهىئذالمىمع  أذلى اذةط جيى نذمقنمى  ذمربىوطمنذمرمطةيبيىئذممر عمل  نذلب نيمي  ذليط  ذىلمذمر بططذ  ذمرج ن ذمرع م ذ نوذعمهذإ مى  ذمرطمةىئذمر يى طةذلذ

 .مر  مة ذة  ذيخواذ ميطموذمرمعمي يئذلمرلظيهيئ

م0202،  السادسة، د. عبداهلل املوسى ، الطبعة  مقدمة يف احلاسب اآللي واإلنرتنت  لكتاب  ملق:  

  ملوقع  اللكرتوني 

ذمرجولأذمرم ر ذيلعحذمل يعذمروطج نذريلمذمر بطط  لتقويه 
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 0%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية للهظزي 

 % 20 االختبار الفصلي املوحد

 % 40 االختبار الههائي املوحد

 %100 اجملموع

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

مرملعيطذ  ذمرخ اذوط ىبذمأللرهذ اذمر ل عطةذليثذميماذلطنذمر ل عطةذج يعذمر ل عطمنذلذمرلطصذعمهذمرلعلطذ  ذذمالرم ماذةلعلط  حلضو  
لع طهذخالأذبمةلعياذ اذم طيخذذ/ةمر مقخطذىئ/ليعمةطذمرط ر   مغية ذعاذمر ل عطة ذلعلطذمرغي  ذمر بةلأذيج ذباذيعم وذ اذرجنئذمألعلمطذة رع  وةذلم 

 مرغي  .

 مالحظة:

لممجأذروذعال ئذذمر ل عطمنذ  ذمرهبأذمروطمم ذيعمةطذ لطل   ذ%ذ اذعووذ20م يوذنمةئذغي ةوذةولاذعلطذعاذذ/مرم مرليذ/ىئمرط ر  .1
ذ لطلا.

ذ مؤلأذعاذ أذمر  وةذمرم ذماذمغطيمي ذ  ذمر ل عطةذلمهذرلذغ  ذعني .ذ/ىئمرط ر  .2
ذيماذإع وةذمالخمة طمنذمرببيطذرمطمةئذمرغي  ذملمءذ  ذمر  وةذمرنظطيئذبلذمرع ميئذ.ذال .3

  مز  ملق:   سه  ملق:  عفد  لشاعات  ملعتنفة عفد ساعات  التصال

 204عال  لمسار العلوم اإلنسانية مهارات الحاسب اآللي 3 3

 مش:   ملق:  أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 2000302050

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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ةعوذإلع طذذ ع يوذمرةطم سذمرملعيطيئذل وطاذمر  وةمرخطيئذ اذ لم بئذمرذرمطمةئذمرغي  ذةيططيم حذةإع وةذمالخمة طذمرني ى ذلذمرهبم ذ .4
 .مآلر علطذ بةلأ ذيلووذ لعوذمالخمة طذ اذطماذ ي طمنذمرل م ذ

ذمر ل عطةذ بط عني ذع اذ  وةذ لمقج ةئ مألمىمئ ططح ططيبذعا مر ل عطمن    مر ن طيئ    مر ي ط ئ مبلا با مر ملطع  ا: الصفية املشاركة
 .مرةن ءة ذ عذمالرم ماذةآوم ذمرللمطذلمرمؤمأذلعواذإث طةذمرهلعه لمرمعميب ن مر اللظ ن لمبويا

ذ/ىئةقومءذمرلمجة نذلمالخمة طمنذةنهموذلةولاذبيذ م عوةذللم ذمعمي  نذمرلمجة نذلمالخمة طمن ذل أذط ر ذ/ىئباذيبلاذمرط ر ذيج ذ :تعليمات الغش 
 ةيلمذمرخبلص.ذمعمي  نذمر ع لأذةي ذة رج  عئمروذيخ رفذلركذممطةبذعمي

إغالبذمرجلمأذبلذجعموذعمهذمرب  نذطلمأذ مطةذمر ل عطةذلعواذمممخوم وذني ىي ذلأليذمة  ذل اذلبذمر وطاذإخطم ذذ/ىئيج ذعمهذمرط ر :  انتبه #
  اذط عئذمر ل عطةذني ىي ذلممجيموذغ ى ذ  ذل أذ خ رهئذمعمي  نذإغالبذمرجلمأ.ذ/ىئمرط ر 

 تعليمات للمقزر :

 ذل أذعواذمممياذمرلمج ذ  ذمر ل عطةذمرم ريئذرلطنذمرم ميفذةوذيمماذلذيماذمممياذمرلمج ذ  ذمر ل عطةذمرم ريئذةعوذمرم ميفذةوذةقمةلعذ  
ةعوذلركذةمممياذمرلمج ذعمهذذ/ىئنبفذمروطجئ ذلالذيم حذرمط ر ذ/ىئةقمةلعياذ(ذلممجأذرمط ر مألمةلعذمرليذيميوذ)بيذةعوذمرم ميفذ

 مقطالب.
  ذ-2002مخ ياذل  ئذةطم سذ  ي طلمل نذبل ياذإبومطذذ/ىئيم اذمرط ر(Microsoft Office 2007)ة رمغئذمرعطةيئذعمهذجي  هذمريخب ذذ

 لمنهيلذمرلمجة ن.لمهذيم  اذ اذمرمطةيبذمرع م ذلمرموط ذ  ذمر ن أذ
 ذالذمغاذعاذمر م  ذمر بططذبلذمأللطمبذرإلل طئذ إاذعطلضذمر ل عطمن  
  ة روخلأذإرهذمر ل عطةذةولاذإلع طذ مطمة نذمر بططذ اذ م ذلبلطمبذلبطالاذ/ىئالذيم حذرمط ر. 
  ةإلع طذذذ/ىئيمم اذمرط رUSB Flash Memoryمرلم طةذمرعلىيئ"ذمرخ بئذةوذرمخ ياذج يعذ مه مو.ذ 

   :جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 
05/02/2017 

08/05/1438 

09/02/2017 

12/05/1438 

 
 لوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتا

 أجيال الحاسب اآللي وتعريفه ومميزاته وأنواعه-1.1

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2 
12/02/2017 

15/05/1438 

/02/201761 

/05/143861 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

 المكونات المادية للحاسب )وحدات اإلدخال -1.1
 واإلخراج ، وحدات التخزين ، المعالج ، الذاكرة( .

وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق -1.1

   محركات األقراصالحاسب وكيفية عمل 

 
 

3 
  

Operating system 
features 

  

3 

 
/02/201761 

22/05/1438 

 
/02/201722 

21/05/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -1.1
 . والبرمجيات

( وإدارة 7نظام التشغيل )ويندوز : B-الثانية لوحدة ا
 الملفات

 تشغيل البرنامج وإغالقه وأقسام الشاشة الرئيسية -1.1
 فتح النوافذ والتحكم بها وتنسيق قائمة إبدأ -1.1
ترتيب النوافذ المفتوحة والتنقل بينها وإظهار  -1.1

 )لمحة سريعة( وإخفاء أقسام النافذة
 العمل على أيقونات سطح المكتب )لمحة سريعة( -1.1

 

3 

  1اختبار 

درجات 5  

Windows 7   

4 
/02/201721 

/05/143821 

02/03/2017 

/06/143832 

 
 ة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتالوحد
 (شبكات الحاسب اآللي )أنواعها ، وفوائدها  -1.1
استخدام الشبكات الهاتفية في التعامالت   -1.1

 .الحاسوبية

 
 
 

3 

 

 
    

5 
05/03/2017 

06/06/1438 

09/03/2017 

10/06/1438 

 
 برنامج معالج النصوص: الثالثةالوحدة 

Microsoft Word2007 

 

 

 

2 

 
MsOffice2007 

MS Word 
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6 
12/03/2017 

13/06/1438 

16/03/2017 

17/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
مفهوم تقنية المعلومات ومجاالت استخدامها في  -7.1

 مجاالت الحياة اليومية.
 

 

3 

 

  

  
  

7 
19/03/2017 

20/06/1438 

23/03/2017 

24/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
مفاهيم )العمل عن بعد ، فوائد استخدام  -1.1

اإللكترونية والعالم  ة( والتجارالمستندات اإللكترونية
 .اإللكتروني

األمان والصحة في التعامل مع الحاسب اآللي  -1.1
 .والبيئة اإللكترونية

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 
26/03/2017 

27/06/1438 

30/03/2017 

02/07/1438 

 
 

هـ1438-1437اختبار النصف للفصل الدراسي الثاني للعام   

 

9   
 

 إجــــــــــــــــازة 

02 
09/04/2017 

12/07/1438 

13/04/2017 

16/37/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات 

حماية تقنية المعلومات ) أمن المعلومات ،  -1..1
الخصوصية وحماية البيانات، حقوق الملكية الفكرية 

 للمصنفات اإللكترونية (

 
 

3   

 

10 
16/04/2017 

19/07/1438 

20/04/2017 

23/07/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
حماية تقنية المعلومات )الفيروسات: األنواع،  -11.1

االنتشار، طرق الوقاية( وأهم  األضرار أسباب
 أخالقيات الحاسب .

 

3 
 

  
 

  

00 

 
23/04/2017 

26/07/1438 

 
27/04/2017 

01/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 

 

2  

MsOffice2007 
Spreadsheet software  

  
 

03 
30/04/2017 

04/08/1438 

04/05/2017 

08/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 
 

3   

MsOffice2007 
Spreadsheet software 

   

05 
07/05/2017 

11/08/1438 

11/05/2017 

15/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

مقدمة عن اإلنترنت )تعريفها، تاريخها،  -1.7
 خدماتها، أضرارها (.

 خدع الهاكرز وتوظيف شبكة اإلنترنت . -1.7

 
 

3   
 

 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

00 
14/05/2017 

18/08/1438 

18/05/2017 

22/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

 نصائح لمستخدم اإلنترنت . -1.7
أهم مصطلحات الشبكات وشبكة اإلنترنت  -1.7

 المفاهيم األساسية .وبعض 

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

01 
21/05/2017 

25/08/1438 

25/05/2017 

 مراجعة عامة  29/08/1438
 

 
   

02   
 اإلختبار النهائي

 
 


